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  “เดิมทำเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ประสบ

ป ัญหาเร ื ่องการแพ ้สารเคม ี  จ ึ ง เข ้ าร ับการอบรมตาม

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานเกษตร

จังหวัดชัยนาท เพื่อเรียนรู้การลดต้นทุนและศึกษาการป้องกัน

กำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เมื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ จน

สามารถนำเอาความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีเพาะปลูกข้าว 34 ไร่ ได้ผลผลิตเฉล่ียมากกว่า 

1 ตันต่อไร่” 

  นายขวัญชัย แตงทอง ประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหันคา (ศพก.หันคา) ประธานแปลงใหญ่

ข้าวบ้านบึงม่วง ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท เจ้าของ

รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาทำนา ปี 2562 รางวัลรองชนะเลิศแปลง

ใหญ่ดีเด่น ปี 2565 และรางวัล ศพก.ดีเด่นระดับเขต (ภาคกลาง) ปี 

2565 เกริ่นถึงที่มาของความสำเร็จในการปลูกข้าวที่ได้มาจากการพัฒนาคุณภาพกระบวนการ

ผลิตในด้านท่ีสำคัญ ได้แก่ การนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน มาใช้เป็นเครื่องมือใน

การพ่นสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร...การหว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อทดแทนแรงงานซึ่งค่อนข้างหายาก

และค่าแรงค่อนข้างสูง 

 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน สร้างระบบนิเวศให้

สมดุล ใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชโดยใช้หลายๆวิธีในการควบคุม

ศัตรูพืช ไม่ให้มีปริมาณท่ีเป็นอันตรายก่อให้เกิดความเสียหาย ประหยัด 

ปลอดภัย ปลูกพืชให้แข็งแรง อนุรักษ์ธรรมชาตินอกจากนั้นยังใช้ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน การใส่ปุ๋ยผสมกับจุลินทรีย์จะช่วยเรื่องการดูดซับปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ย 25% ช่วย

เพิ่มปริมาณรากข้าวทำให้สามารถดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น รวมถึงการใช้น้ำหมักชีวภาพสาร

ชีวภัณฑ์ต่างๆ ทดแทนสารเคมี ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการ

ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคพืช เช่น เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราไตรโคเดอร์มา สารสะเดา และ

น้ำหมักชีวภาพชนิดต่างๆ ทำให้ลดการใช้ปุ๋ยลงได้ 

 ท้ังนี้จากการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิต สามารถเพิ่มผลผลิต

ได้อย่างชัดเจน โดยปีเพาะปลูก 2565/66 (ข้าวนาปี) สามารถเพิ่ม

ผลผลิตได้ร้อยละ 35 จากเดิมมีผลผลิตแค่เพียงไร่ละ 850 กก. เพิ่มมา

เป็น 1,150 กก. 

 นอกจากจะประสบผลสำเร็จในด้านการผลิตแล้วยังได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหัน

คา และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ในการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ในรูปนาแปลงใหญ่ 

ทำนาด้วยเทคโนโลยี ได้ผลผลิตเพ่ิม 35% 



บ้านบึงม่วง จัดทำแปลงเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์ข้าวและเกษตรกรท่ัวไป และเก็บเมล็ด

พันธุ์ไว้ใช้เอง บางส่วนใช้แปรรูปเป็นข้าวสารไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายกับผู้สนใจ ทำให้

ได้ราคาสูงกว่าเกษตรกรทำนาท่ัวไป. 

กรวัฒน์ วีนิล 
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 บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

ของไทย เปิดตัวธุรกิจใหม่ตอบโจทย์โซลูชั่นทางการเกษตร

ภายใต้ชื ่อแบรนด์ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” (FarmInno 

(Thailand)) อีกหนึ่งกุญแจสำคัญของเจียไต๋ในการก้าวสู่

การเป็นโซลูชั่น โพรไวเดอร์ (Solution Provider) พร้อมจับ

มือพันธมิตรบริษัทเทคโนโลยีทางการเกษตรชั้นแนวหน้า 

ชูไฮไลท์นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ และแพลตฟอร์มชุมชนคนเกษตร 

พร้อมสร้างแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ โดยมีกูรูแนะนำข้อมูลการเพาะปลูก สินค้า และบริการ

ทางการเกษตรครบในท่ีเดียว 

 นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท 

เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า “อีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของเจียไต๋ใน

ศตวรรษใหม่นี้ คือ การก้าวสู่การเป็นโซลูชั่น โพรไวเดอร์ 

สร้าง Agri Eco-System ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ 

สู่ปลายน้ำ โดยมุ่งมั่นในการคิดค้น เสาะหาเทคโนโลยี และ

โซลูชั่นทางการเกษตร เพื่อนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการ

แก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม พร้อมส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของเกษตรกรในทุก

กระบวนการเพาะปลูก ซึ่งแบรนด์ธุรกิจใหม่ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” นี้จะเป็นหนึ่งในตัวช่วย

สำคัญของเกษตรกรไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยทุ่นแรง ให้การทำเกษตรสมาร์ทและ

สะดวกกว่าเดิม เพราะเจียไต๋ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมวงการเกษตรไทย ช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถให้เกษตรกรเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือสร้างความ

ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร และผลักดันให้เกิดผลิตผลท่ีปลอดภัย มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของท้ังเกษตรกรและผู้บริโภคให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของเรา” 

 ดร. วัลลภัช แก้วอำไพ ประธานบริหารด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าว

เสริมว่า “ด้วยความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจเกษตรมากว่า 100 ปี เจียไต๋สั่งสมองค์ความรู้

ด้านการเกษตรอย่างครบถ้วนและหลากหลาย เป็นที่มาของการผลักดันให้เกิดธุรกิจ new s- 

เจียไต๋ส่งแบรนด์ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)”  

ตอบโจทย์โซลูชั่นการเกษตร ผลักดันสู่เกษตรอัจฉริยะ 



curve อย่างแบรนด์ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” ธุรกิจท่ีจะตอกย้ำ

ความเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตร ซึ่งนำเสนอสินค้าและบริการท่ี

ตอบโจทย์และครอบคลุม โดยมุ่งเป้าหมายในการลดอุปสรรคและ

เสริมประสิทธิภาพให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ผลิตผลดีมีคุณภาพ

อย่างสม่ำเสมอ แม้ต้องเจอความท้าทายจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศหรือโรคพืช จุดยืนของแบรนด์ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” 

ถ่ายทอดออกมาผ่านสัญลักษณ์ “ผึ้ง” ซึ่งเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการทำเกษตร นั่นคือ ผึ้งจะคอย

ผสมเกสรช่วยขยายสายพันธุ์พืช และสร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ หากปราศจากผึ้ง 

ย่อมกระทบต่อพืชพันธุ์ต่างๆ และส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ ดังนั้น “ฟาร์มอิน

โน (ไทยแลนด์)” จึงเลือกใช้สัญลักษณ์ผึ้ง เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเราจะเป็นผู้ส่งมอบโซลูชั่นทาง

การเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรไทยแข่งขันได้ สร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน” 

  “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” ผึ้งงานที่จะช่วยให้การเกษตร

ประสบความสำเร็จสู่เกษตรอัจฉริยะ หนึ่งในธุรกิจใหม่ท่ีเจียไต๋ได้

นำเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมมาปรับใช้ ตามพันธกิจและ

เจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ ้นอย่าง

ยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ และ

บริการท่ีมีคุณภาพ ซึ่งจะประกอบด้วยสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้แก่  

 1. โดรนเพื่อการเกษตรประสิทธิภาพสูงจากแบรนด์ DJI และXAG 2 บริษัทเทคโนโลยีทาง

การเกษตรชั้นแนวหน้า ที่ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) ได้คัดสรรโดรนรุ่นที่เหมาะสมสำหรับการใช้

งานในไทย ด้วยเครื่องยนต์สมรรถนะสูงที่มาพร้อมประสิทธิภาพในการฉีดพ่นและหว่าน โดยมี

ทั้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับ

หน้างาน ทั้งนี้ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกษตรกร 

  2. อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเพาะปลูก เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ อุปกรณ์สำหรับโรงเรือน 

ระบบ iOT (Internet of Thing) และระบบภายในโรงเรือนต่างๆ อย่างระบบปรับอากาศ ระบบให้

น้ำให้ปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งทำให้การเพาะปลูกโดยเฉพาะกับพืชเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ 

โรงเรือนสำหรับปลูกพืชกัญชามาตรฐานการแพทย์ รวมถึงโรงเรือนเมล่อน เป็นต้น 

 3. การบริการหว่านปุ๋ยและพ่นของเหลวทางการเกษตร อีกทางเลือกสำหรับเกษตรกรท่ี

ต้องการความแม่นยำและความชำนาญโดยทีมงานมืออาชีพในแต่ละขั้นตอนการให้ปุ ๋ยและ

ของเหลวต่างๆ ตามแต่ละช่วงอายุของพืช เพื่อผลิตผลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตอบโจทย์

ตามความต้องการของตลาด 

 4. แพลตฟอร์มชุมชนเกษตรที่จะตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรได้ครบในที่เดียว 

เช่น องค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก กูรูเกษตรคอยแนะนำและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

อาทิ ฟาร์มกูรู หรือหมอพืชเจียไต๋ และเทคกูรูหรือวิศวกรทีมช่างที่ได้ผ่านการฝึกอบรม พร้อม



ทีมดูแลหลังการขายท่ีจะให้คำแนะนำในสินค้าและบริการ มอบความช่วยเหลือ และติดตามอย่าง

ใกล้ชิด 

 สำหรับผู้ท่ีสนใจสินค้าและบริการของฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) หรือสนใจร่วมเป็นตัวแทน

จำหน่ายโดรนการเกษตร สามารถติดต่อ ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรม 

Open House ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) เร็ว ๆ นี้ได้ที่ www.facebook.com/FarmInnoThailand 

Line@: @FarmInnoThailand หรือโทร. 0-2491-7741 หรือ 0-2491-7742 และสามารถติดตาม

องค์ความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติมได้ทาง www.chiataigroup.com 

 


